
Onze algemene voorwaarden zijn van strikte toepassing, niettegenstaande alle strijdige 

aanduidingen vermeld op documenten van de cliënt. 

1. Onze honorariumnota’s zijn contant betaalbaar te Loppem, ongeacht de wijze waarop 

betaald wordt. 

2. Bij laattijdige betaling is een conventionele intrest van 1% per maand op de 

nietbetaalde facturen verschuldigd. 

3. Nietbetaalde facturen, 1 maand na vervaldatum, worden verhoogd met een forfaitaire      

schadevergoeding van 15% met een minimum van 50,00 EUR. Onverminderd ons 

recht om een hogere schade te bewijzen. 

4. Schadevergoedingen en intresten zijn van rechtswege opeisbaar zonder dat daartoe 

enige ingebrekestelling vereist is. 

5. De aanvaarding van wissels en cheques impliceert geen schuldvernieuwing en doet 

op geen enkele wijze afbreuk aan de toepassing van de algemene voorwaarden. 

6. Eventuele klachten, opmerkingen en betwistingen zijn alleen ontvankelijk als deze 

schriftelijk en aangetekend geformuleerd worden binnen de 5 dagen na de gebeurtenis 

die aanleiding heeft tot deze klacht. 

 

7. Niet-betaling, hetzij geheel of gedeeltelijk, van bepaalde honorariumnota’s 1 maand       

na vervaldag, geeft ons het recht alle verdere prestaties of tussenkomsten op te 

schorten dit van rechtswege en zelfs zonder voorafgaandelijke waarschuwing. 

8. De door de accountant opgemaakte stukken en uitgevoerde prestaties zijn gebaseerd 

op door de cliënt verstrekte informatie. 

 

9. De accountant draagt geen verantwoordelijkheid voor daden die rechtstreek of 

onrechtstreeks het gevolg zijn van door de cliënt 

a. niet of niet correct verstrekte gegevens 

b. begane onregelmatigheden of het niet naleven van wettelijke of reglementaire 

eisen. 

 

10. Bij eventuele geschillen zijn de rechtbanken van Brugge bevoegd. 

 



Via onze website verkrijgt en verwerkt Reinhard Destoop Accountants persoonsgegevens, in 
het bijzonder uw identificatiegegevens (burgerlijke stand, naam, voornaam, adres, ...) en contact 
(e-mail, telefoon, GSMl ...), evenals professionele gegevens over u (functie, activiteiten) en 
professionele domeinen die u interesseren (thema's). Deze gegevens worden verwerkt om u op 
de hoogte te houden en om u de mogelijkheid te geven zich in te schrijven voor onze 
nieuwsbrief. Bovendien wordt er een cookie op uw computer geplaatst om uw taal op te nemen, 
zodat de pagina's u worden aangeboden en worden gecommuniceerd in de juiste taal. Deze 
cookie is essentieel voor de goede werking van de site. 
 
Voor deze doeleinden baseren we ons op onze legitieme belangen bij het zakendoen, 
waaronder de mogelijkheid om nieuwe producten of diensten aan te bieden, evenals uw 
toestemming om (elektronisch gecontacteerd te worden). 
 
Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden. Uw gegevens 
worden op een vertrouwelijke manier behandeld en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers 
die deze nodig hebben om u te informeren en/of u de nieuwsbrief te sturen. Zij worden niet aan 
derden meegedeeld, hoewel de overheden het recht hebben om daarom te verzoeken, 
overeenkomstig de voorwaarden die in dit verband bestaan. Ze worden ook meegedeeld aan 
de verwerkers op wie we een beroep doen voor de verwerking, alleen als onderdeel van de 
opdrachten die we hen geven en onder onze controle. 
 
Daarnaast passen we alle mogelijke maatregelen toe, zowel organisatorisch als technisch, om 
uw gegevens zoveel mogelijk te beveiligen. Uw gegevens worden verwerkt op het grondgebied 
van de Europese Unie. 
 
U heeft altijd het recht om toegang tot uw gegevens te vragen, evenals rectificatie en/of 

verwijdering. U kan ook bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens door u af te 

melden, hoewel dit verzoek betekent dat we u niet langer op de hoogte kunnen houden of de 

nieuwsbrief kunnen sturen. Als u een van deze rechten wilt uitoefenen of vragen wilt hebben 

over hoe u met uw gegevens omgaat, u contact met ons opnemen via info@rd-

accountants.be. Als u het niet eens bent met onze verwerking, kan u een klacht indienen bij de 

Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 tot 1000 Brussel, contact@apd-gba.be). 

 


